
 

 

ABSTRAK 
 

Dedi Irama : Pola Interaksi Antara Masyarakat Desa Dengan Karyawan Industri Adi Jaya  

Di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi. 

 Penelitian ini menggunakan teori interaksi sosial yang yang didalamnya terjadi 

hubungan sosial yang dinamis antara individu, antara kelompok, maupun antara individu 

dengan kelompok manusia. Proses individu dengan kelompok yang saling timbal balik ini 

akan membentuk suatu pola interaksi yang asosiatif (kerjasama) dan interaksi yang 

dissassosiatif (pertentangan). Teori ini juga menggunakan pendekatan teori interaksionisme 

simbolik Herbert Blumer. Blumer berpandangan bahwa bahasa dan isyarat sebagai simbol. 

Blumer lebih menekankan simbol sebagai suatu hal yang penting dalam berkomunikasi 

dengan manusia lainnya yang memiliki makna didalamnya. 

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif 

untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi di 

lapangan. Data ini dihasilkan dari pengumpulan data primer dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilengkapi data sekunder berupa referensi dalam 

bentuk buku-buku yang relevan dengan tema  penelitian untuk mendukung data-data di 

lapangan. 

Temuan dari penelitian ini adalah mengenai Pola interaksi masyarakat desa dengan 

karyawan industri karena masyarakat Desa Pantai Bahagia dalam kehidupan sehari-hari 

senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan cara diskusi, 

berkumpul, saling berbagi serta di masyarakat seperti pertemuan, majelis ta’lim, musyawarah 

Desa, kerja bakti, dan saling menolong dengan sesama dikarenakan mereka mempunyai 

banyak waktu luang dan tidak terikat oleh waktu dalam bekerja sehingga dalam melakukan 

aktifitas kemasyarakatan mereka senantiasa bisa berpartisipasi dalam kegiata-kegiatan 

tersebut. 

Dalam hal ini bahwa pola interaksi masyarakat Desa bersifat assosiatif atau 

kerjasama. Sedangkan interaksi  sosial karyawan Industri Adi Jaya dengan sesamanya 

terjalin baik, walaupun masih adanya pertentangan dalam hubungan dengan sesama 

karyawan, hal tersebut diatas selalu ada dalam lingkungan kerja, dikarenakan tuntutan 

professional kerja serta waktu yang mereka miliki memang terbatas dalam beraktifitas tidak 

hanya waktu kerja yang mengikat akan tetapi mereka harus mengatur waktu dengan begitu 

efektif dalam menajalankan aktifitas sehari-harinya terutama dalam beraktifitas bersama 

masyarakat sehingga aktifitas bersama masyarakat pun adanya pembatasan bahkan menuju 

kepada ketidakharmonisan antara masyarakat sekitar dengan karyawan. Faktor penghambat 

interaksi antara masyarakat Desa dengan masyarakat industri karena adanya aktifitas yang 

berbeda diantara masyarakat tersebut sehingga kurang terjalin hubungan yang harmonis dan 

mengenal antara satu dengan yang lainnya. 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu interaksi sosial antara masyarakat Desa dengan 

masyarakat industri  terjalin kurang baik karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan aktifitas 

kerja antara warga Desa dengan karyawan sehingga dalam aktifitas kemasyarakatan pun 

adanya kesenjangan dalam hubungan sosialnya. 


